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EEN SLAAPPLAATS VAN BLAUWE KIEKENDIEVEN IN DE NAZOMER IN DE 
HOUTRAKPOLDER 

Paul Marcus 

In augustus en september 1988 bevond zich in de tarwevelden bij Crayenetein een slaapplaats van 
Blauwe Kiekendieven. Ik ontdekte deze slaapplaats bij toeval, terwijl ik ter plaatse was om jagende 
Ransuilen te bekijken. Al op 16 _ augustus hadden Jan van Blanken en ik bij de Poelruiterplas een 
jagend d gezien. Nu, op 23 augustus 1988 om 20.50 uur (circa 2 mi_nuten na zonsondergang), vloog een 
ringtail (waarmee de Engelsen de bruine exemplaren van Blauwe, Grauwe en Steppenkieketidief 
aanduiden) laag over de akkers ten westen van de Machineweg. Rond 21.00 uur voegde zich daarbij 
een d (gezien het kleed hetzelfde individu als op 16 augustus, deze miste namelijk aan beide handen 
enige pennen). Beiden vielen in in de tarwe. 
De slaapplaats bleef in gebruik tot de laatste tarwe gemaaid was. Het was trouwens aan het 
overwegend natte weer in de zomer van 1988 te danken dat er nberhaupt een slaapplaats van Blauwe 
Kieken kon bestaan, wà.nt in 1989 was alles al gemaaid voor het einde van augustus. De volgorde 
waarin de percelen werden gemaaid had nauwelijks invloed op de keuze van de plek die op een 
willekeurige nacht als slaapplaats zou dienen: aanvankelijk sliepen de vogels in perceel IV, maar 
reeds geruime tijd voordat dat perceel werd gemaaid, kozen zij de percelen V en VI. Toen alle tarwe 
weg was, moesten de kiekendieven uiteraard verkassen. 
De Blauwe Kieken waren niet de enige roofvogels die op de een of andere manier gebruik maakten 
van de akkers bij Crayenstein. Op de meeste dagen zag ik een tiental Torenvalken, minstens 5 Bruine 
Kiekendieven, een enkele Buizerd en na zonsondergang een aantal Ransuilen jagen op veldmuizen. 
Leeuweriken, piepers, Ringmussen en Rietgorzen fourageerden in groot aantal op de velden. Verder 
lieten zich regelmatig Boomvalken zien. Toen de slaapplaats geheel gemaaid was, joegen er 
Smellekens en een Velduil. Op 3 oktober viel een Velduil een d Blauwe Kiekendief aan die op weg 
was naar Ruigoord. De Velduil schroefde eerst tot een hoogte van enkele honderden meters om aan 
twee lastige Zwar_te Kraaien te ontkomen. Toen de Kiekendief zich vertoonde - hij vloog laag boven 
de geploegde akkers - 9tortte de Velduil zich van die enorme hoogte op de ongelukkige. Vervolgens 
hervatte de uil zijn klim. 
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De slaapplaats werd ook door Bruine Kiekendfoven gebruikt. Dit betrof vrijwel uitsluitend juvenielen. 
Een enkel adult cf viel in op 29 augustus. Voor het overige werden cfcf alleen op doortrek naar 
Ruigoord gezien. De Bruine Kieken werden door de ringtails praktisch genegeerd, maar de Blauwe d 
kreeg het op 31 augustus zwaar te verduren. Om 20.10 uur werd hij door een Bruine Kiek le kj vanaf 
de slaapplaats tot aan het Westhofbos achtervolgd, een afstand van circa 3 kilometer hemelsbreed. 
Pas toen het geheel donker was keerde de Blauwe Kiekendief schielijk terug. 

Van 23 augustus tot 19 september bezocht ik de slaapplaats elf maal. Ik zag er meestal drie 
exemplaren invallen, soms twee. Eénmaal waren er vier ter plaatse. Gemiddeld was de bezetting 2,8 
exemplaren. 
In totaal waren er zeker vijf individuen in de onderhavige periode op de slaapplaats: 2 QQ. op 15 
september zag ik ze bij elkaar op het dijkje bij de Ringweg. Mogelijk was één van beide het 
merkwaardig getekende d dat ik op. 2 oktober in de Houtra.kpolder zag. De staartpennen vertoonden 
fijne zwarte dwa.rsstreepjes die in het geheel niet op de forse dwarsbanden van een ringtail leken. Op 
lfi september wa.s daarvan echter niets te zien. Eén van de QQ miste aan beide handen enige pennen. 
Twee donkere ringtails waren ter plaatse op 19 september. Verder zag ik regelmatig een lichte 
ringtail. 
Over de oorzaak van de onverwachte belangBtelling voor onze regio bij Blauwe Kiekendieven in de 
na.zomer kan ik alleen de volgende elementen noemen: 
1) geschikt terrein om een slaapplaats in te vestigen, namelijk tarwevelden 
2) geschikt jachtterrein, namelijk een lage begroeiing 
3) grote a.anta.llen veldmuizen. (In de Haarlemmermeer werd dat jaar van een plaag gesproken. De 
Ransuil die ik op 10 oktober '88 in de Houtrakkerhoek zag jagen, ving er bij klaarlichte dag vier. 
Aangenomen dat het inderdaad allemaal veldmuizen waren). 
Over de herkomst van de Blauwe Kiekendieven tast ik in het duister. Het is echter niet de eerste keer 
geweest dat ik in de zomer Blauwe Kiekedieven zag. In 1987 zag ik een adult d op 21 augustus en op 
19 september. De eerste in de Houtrakkerboek en de tweede in de omgeving van de Molenwetering. Ik 
heb toen echter geen slaapplaats vastgesteld. 

Overzicht 

datum aantal d ringtail perceel wind zicht 

23-8 2 l 1 IV W3B <5 
25-8 3 2 IV ZW5B >5 
27-8 3 2 IV ZW4B >5 
29-8 2 l 1 V, VI 0-1 B >5 
31-8 2 1 1 V, VI Z4B >5 
,5-9 3 1 2 V, VI ZW3B >,5 
8-9 3 1 2 V. Vl Z03B >5 il 

9-9 3 l 2 V,VI OB <5 
15-9 4 2 2 V,VI N04B <5 )2 
l7-9 3 1 2 V,VI NW4B >5 
19-9 ;3 1 ') ... V, VI W3B >5 
22-9 geen slaapplaats meer in de akkers: alles gemaaid 

11 perceel III. TV gemaaid 
)2 regen 


